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Protokoll fra Arsmstet 201 6

Tid: Torsdag 2L. april kl. 1900 - 2240

Sted: Kalkmslla ved Franzefoss, Sandvikselva

Tilstede : 2O personer

L.Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styreleder Bo Wing8rd snsket velkommen. lnnkalling og dagsorden ble
godkjent.

2.Valg av ordstyrer, referent og to underskrivere
av Srsmoteprotokollen
Bo WingSrd ble valgt til ordstyrer, og Terje Bshler til referent.

John E. Tibballs og Harald Kolstad ble valgt til 5 undertegne protokollen.

3. Vedtektsend ringer
Det ble stemt over folgende to Vedtektsendringer:

a. Paragraf 6. Organisering, a) Arsmstet: Andre setning i andre avsnitt
endres fra "styret sender varsel for Srsmgtet med ttte ukers varsel" til
"styret sender varsel for Srsmgtet med fire ukers varsel".

b. Paragraf 6. Organisering, b) Styret: Fgrste avsnitt endres fra "Styret leder
Berum Elvefoiums daglige arbeid, og besttr av leder, to
styremedlemmer og sekretar/kasserer" til "Styret leder Berum
Elveforums daglige arbeid, og best8r av leder, minst tre styremedlemmer
og sekreter/kasserer. "

Vedtektsendringene ble godkjent, og oppdaterte vedtekter, med tilfoyelsen
"Revidert pE Srimgtet 27. aprit 20L6', er vedlagt denne Srsmoteprotokollen
og lagt ut pd vdre hiemmesider.

4.Arsmelding 2015
Berum Elveforum ble opprettet 11. november 2AL4. Formell etablering av
Berum Elveforum skiedde p3 dette 6rsmstet. Barum Elveforums fsrste
Srsmelding vil vere ior 20L5. Arsmeldingen er lagt ut pt Ber-um Elveforums
hjemmesider: www.baerumelv. no. Bo Wingird gikk gjennom 6rsmeldingen,
eller rettere sagt en (Microsoft) Power-Point versjon av denne.

Det ble kommentert at Sandvika Vel var uteglemt i tredje avsnitt under
oversikten over elvegrupper, elvevenner og faggrupper.

Arsmetdingen ble godkient med dette tillegget.

Berum Elveforum. Postboks 252, L3l9 Bekkestua, post@baerumelv.no
www.baerumelv.no



5.Regnskap for 2AL5 og budsjett 2OL6
Regnskapet ble gjennomgEtt. oet var ikke g8tt gjennom av revisor.

Driftsutgiftene var kun p8 kr. 12,029,63 i dette "oppstarts6ret".

Arsmstet ba om at posten 3960 Andre inntekter ble delt opp slik at den viser
bidraget fra hver sponsor: Barum Natur- og Friluftsrid kr. 2 000,
Naturvernforbundet i Berum kr. 10 000, OBOSlBjarneg&rdsvingen kr. 20 000,
og Miljodirektoratet kr. 133 000.

Regnskapet, tillagt disse endringene, ble godkjent under forutsetning av at
det ble revisorgodkjent.

Barum Elveforums budsjett for 20L6 indikerer en kraftig aktivitetsskning med
budsjetterte driftsutgifter p8 kr. 299.900

Budsjettet for 2076 ble godkjent.

6, Saker fra styret, elvegruppene eller
faggruppene
Styret orienterte om:

o Bo Wing8rd viser utdrag av filmen "Kan laks og orret trives i lsielva?".
Dette er en film av Siri Lundeg6rd (Skui Skole) og hennes elever.

. Alle prosjektene som Berum Elveforum er engasjert i.
Disse er alle beskrevet i trsrapporten.

. Det kommende seminaret " Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning"
hos CIENS (Forskningsparken), med over 70 deltakere.

. Morten Haugerud (lsielva) tok opp problemet rundt BrStesprekkbekken
(oppgraving, kantsonerasering etc.).

. Rigmor Arnkvern (Nadderudbekken) tok opp en sak ang p8g6ende
graving i Hoslebekken. Morten Merkesdal (Berum Kommune) sa dette
var en tabbe av BK som enda ikke var gjennomdiskutert internt,

. Per Hikon Nervold (lsielva) fortalte om en muliglonskelig passasje/sti
langs lsielvas vestside fra Voyen og oppover (nordover).

. Berum Elveforum ftr tilsendt reguleringsplaner til uttalelse. Mange av
disse er relevante, og da ogsi besvart. VAre kommentarer er lagt ut pE

vSre hjemmesider.

7.Yalg av styre, revisor og valgkomit6
Vafgkomit6ens leder Bjarn Evje fremla forslag til styre og revisor:

Funksjon Varighet Navn
Leder L 5r Bo Wingird (fortsetter en periode til)
Styremedlem 2 3r Merete Ulstein (ny - tidl. forskningsleder hos
NIVA)

Styremedlem 2 &r Steinar Christensen (ny - lektor p6 Rud vgs)

Styremedlem I 3r Per H6kon Nervold

Styremedlem 1 5r Steinar Grimsen

Revisor 1 5r Oystein Berg (gjenvalgt, ikke tilstede)



Bo WingSrd fikk Srsmstets mandat til 6 hente inn et nytt styremedlem fra
LommJ(om vi finner noen), uten ny forh6ndsgodkjennelse av Srsmstet.

Terje Bshler er ansatt (selvs. konsulent) som Berum Elveforums
sekretariatsleder.

Valgkomit6ens forslag ble enstemmig godkjent p8 Arsmstet, etter at de
foreslStte kandidater ga en kort presentasjon av seg selv.

Deretter ble folgende forslag til valgkomit6 fremlagt og enstemmig godkjent:

Biarn Evje - leder

Torbjorn Endal

Kenneth Grimley

8. Eventuelt
a) Mulige fremtidige sponsorer

. Styret ble oppforet til 6 sske Frantzefoss (Kalkmslla) og Lovenskiold om
sponsormidler.

. Styret har bevisst ikke kontaktet Barum Kommune med ssknad om
skonomisk ststte, i det man ikke har onsket 5 komme i konkurranse
med samarbeidende organisasjoner som Berum Natur- og Friluftsr8d
og Naturvernforbundet i Berum.

b,) Neste Forummgte
Neste Forummste berammes til torsdag 9. juni, og starter med befaring langs
lsi-elva.

Arsmoteforedraget
Terje Bohler hold foredrag om prosjektet "Miljoprosjekt lsielva".

Rapporten " Miljoprosjekt tsielva (Miljoregistrering)" ligger ute p5 vSre
hjemmesider.

Haslum 3. mai 2OL6

Terje Bohler (Referent)

Protokollen er godkjent

JE6,&
John E. Tibballs


